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Valorizar o ser humano
é natural às empresas
brasileiras e agrega agilidade e
competência à administração

Bárbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br

Para uma companhia manter-
se de pé em um cenário de alta
competitividade, é necessária
boa performance. Mas, essen-
cialmente, um grande esforço
de gestão. Para o professor da
ESPM e autor do livro Empre-
sas Perenes, Francisco Gracio-
so, o país tem se destacado

nesse quesito principalmente
devido ao estilo particular de
gestão do brasileiro.

Qual é a principal
característica da gestão
brasileira de empresas?
A característica mais marcan-
te do brasileiro é o humanis-
mo, a valorização do ser hu-
mano. As empresas humanis-
tas são mais inovadoras e mais
rápidas na implementação das
mudanças. Qualquer coisa que
dependa do fator humano se
faz melhor e mais depressa
numa empresa humanista.

Ainda hoje os estilos
de gestão americanos
e europeus são mais
duros que a média?
As empresas americanas, geral-
mente, são mais imediatistas na
avaliação de seu pessoal. Basta
dizer que o tempo médio de
permanência de um presidente
executivo nas grandes empresas
americanas é hoje inferior a
cinco anos, contra mais de 12
anos em nosso país. Os euro-
peus são mais voltados para o
longo prazo e investem mais
tempo e dinheiro no aperfei-
çoamento de seu pessoal.

Qual a linha que divide
a gestão humana da
gestão conivente?
É bobagem acreditar que a ges-
tão humanista deva ser coni-
vente ou menos eficiente do
que a gestão pragmática tradi-
cional. A gestão humanista é
mais aberta à inovação e às mu-
danças, pois cria um ambiente
de confiança e motivação entre
a direção e os colaboradores.
Mas deve ser tão rigorosa e exi-
gente quanto qualquer outro
tipo de gestão, quando se trata
de definir e alcançar os resulta-
dos pretendidos. ■

Gestão humanista é mais aberta à inovação
ENTREVISTA FRANCISCO GRACIOSO Conselheiro da ESPM e Autor do livro Empresas Perenes
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Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram na última sexta-feira na Praça Tahrir, no Cairo, capital do Egito, dois meses
depois de o presidente Hosni Mubarak ter sido deposto. Desta vez as reivindicações da população se dirigiram à saída, com
julgamento e cumprimento de pena, dos funcionários do antigo regime. Mubarak renunciou em 11 de fevereiro, depois
de 18 dias seguidos de protesto e depois de ter exercido a presidência do Egito por três longas décadas. Ele era considerado um dos
mais poderosos chefes de Estado do Oriente Médio. A isenção no conflito vizinho árabe-israelense foi uma marca de seu governo.

POPULAÇÃO EGÍPCIA CLAMA POR SAÍDA DOS REMANESCENTES DO GOVERNO MUBARAK

“Curiosamente,
numa gestão
humanista os
critérios de
avaliação podem
ser até mais
rigorosos do que
numa pragmática”

Fernando Esselin

Você é realmente livre?
A crescente intervenção do Estado nas liberdades individuais é o tema central
do Congresso Libertas XXI, a ser promovido quinta e sexta desta semana pela
Academia Brasileira de Filosofia, Instituto Municipalizar, Instituto Brasileiro
de Direito do Estado (IBDE), Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça e
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Durante os dois dias, pensadores, juristas,
diplomatas, empresários e políticos brasileiros vão falar de liberdade. A abertura
do evento contará com palestra do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
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